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उपक्रमः   

अस्मिन् लेखटीकापते्र प्रसिद्ध महाकाव्यः  श्रीहर्षस्य नैर्ध-चरितस्य उपरि लेखमस्मि । सनर्धस्य िाजा नलः  दमयन्ती 

(सिदर्षिाज र्ीमस्य पुत्री) इसत प्रसिद्धा कथा िसणषता अस्मि, या महार्ािते असप दृश्यते । िंसृ्कतिासहते्य पञ्चमहाकावे्यरु् 

नैर्धीयचरितम्-महाकाव्यम् एकं अन्यतमं स्थानं र्जते ।अस्मिन् नैर्धचरित माहाकावे्य र्ाितीय-पाश्चात्यसिदूर्ां मतानुिािं 

त्रयोसिंशसतः  टीकाः  िूचनायां िसणषताः  िस्मन्त ।यथा – आनन्दिाजानकः  काव्यप्रकाश सनदशषनकताष, ईशानदेर्ः , उदयानाचायषः  

गीतगोसिन्द व्याख्याता, गोसपनाथः  काव्यप्रकाश- दशकुमाि- िघुिंश व्याख्याकताष, चाणु्डपस्मण्डतः , चारित्रिधषनः  

कुमाििंर्ि-िघुिंश- िाघिपाण्डिीय-सशशुपालिध व्याख्याकताष, सजनिाजः , निहरिनषिसिहो िा, नािायणः , र्गीिथः  

काव्यादशष-सकिाताजुषनीय-देिीमाहात्म्य-मसहम्रिोत्र-मेधदूत-िघुिंश-सशशुपालिध व्याख्याता, र्ितमस्मिको र्ितिेनो िा, 

र्िदतः  सशशुपालिधटीकाकताष, मथुिानाथशुक्रः , मस्मिनाथः , महादेिसिद्यािागीशः  आनन्दलहिी व्याख्यासनमाषता, 

िामचन्द्रशेर्ः  िंशीिदनशमाष, सिद्याधिः , सिद्यािण्ययोग, सिशे्वश्विाचायषः ,  श्रीदतः , श्रीनाथ, िदानन्दाः  । एर्ां 

त्रयोसिंशसतव्याख्यातृणां मध्यात् - नािायणेन सििसचता- नैर्धीयप्रकाशाख्या, सजनिाजेन सििसचता िुखािबोधाख्या, 

मस्मिनाथेन सििसचता जीिात्वाख्या, चारित्रिधषनेन सििसचता सतलकाख्या, निहरिणा सििसचता दीसपकाख्या, सिद्याधिेण 

सििसचता िासहत्यसिद्याधयाषख्या व्याख्या, नािायण सििसचत प्रकाशाख्या व्याख्याया प्रसिद्धमस्मि । काश्चन प्रकासशताः  काश्चन 

अप्रकासशताश्च िस्मन्त । एतािु टीकािु मधे्य मस्मिनाथस्य जीिािु टीका, प्रकाशटीका एते द्वािसप अद्यप्रकासशते अर्िताम् 

। कसतकालपूिे िदानन्दस्य र्ाषं्य मुसितं पिनु्त इदासनं न प्राप्यते । अन्यिहुसन र्ाष्यासण अन्तधाषनं गतासन केचन िस्मन्त 

पुिकालयेरु् हिसलस्मखतरूपेण िंिसितः  िस्मन्त । पिनु्त कसत अपूणाष ः  िस्मन्त, अन्यािु केिलं कसतचन शब्ाः  एि प्राप्यने्त 

।  नैर्धीयचरित महाकाव्यस्य एका प्राचीना प्रसिद्ध टीका अहम् प्राप्ता तस्याः  टीकायाः  नाम पदव्याख्याथषपसञ्चकाटीका , 

अस्मिन् टीका एर्ा मातृका अप्रकासशता असप च मातृकागािे िंिसितािीत् ।  

 

भाष्यकारः ञ्चिशे्वश्वरः    

कञ्चिचक्रिञ्चतथ सिशे्वश्वििूिी कतृषपुिस्य कूमाषचलस्थस्य अलमोहदाप्रदेशस्य पासटयाग्रामस्य सनिािी आिीत् । 

सपताऽस्य लक्ष्मीधिो र्ािद्वाजिगोत्रीयः  । अस्य िन्त्यनेके ग्रन्ाः  प्रकासशता अप्रकासशताश्च । प्रकासशतेरु् िैयाकिण 

सिद्धान्तिुधासनसधः , अलङ्कािकौिुर्ः , ििचस्मन्द्रका, आयाषिप्तशती, अलङ्कािप्रदीपः , अलङ्कािमुक्तािली, 

किीन्द्रकणाषर्िणं, िोमािलीशतकं, मन्दािमञ्जिी चेसत नि ज्ञाताः  । ि सह िैयाकिणसिद्धान्तिुधासनधौ र्ट्टोसजदीसितं, 

प्रौढमनोिमां शब्कौिुर्ञ्च ििसत । तेनाऽिौ सनश्चयेन र्ट्टोसजपिितीसत ज्ञायते । िहैि ि हरिदीसितं शब्ित्नञ्च नैि 

िितीसत तस्य हरिदीसितपूिषिसतषतं्व िा िमकासलकतं्व सिध्यसत । अपिश्व, ििमञ्जयाषष्टीकायामने्त तदात्मजस्य जय कृष्णस्य 

 साराांशः    अस्मिन् लेखपते्र पस्मण्डतचक्रिसतष सिशे्वश्वि सििसचतं पदव्याख्याथषपसञ्चकायां नैर्धचरितं महाकाव्यस्य र्ाषं्य 

उिेख्य । अत्र काव्यस्य गुणाः  तस्य दोर्ान् च प्रसत अनं्ध कतुुं न प्रयोजनम्, येरु् बहिः  यस्मिन् िययुगे सलस्मखतम् 

आिीत् तस्य युगस्य सिसशष्टाः  िस्मन्त। सकनु्त कृसत्रम-आलङ्काि-असर्मान-प्रचुितायां, शब्-क्रीडा-अस्पष्ट-सशिण-पे्रमया 

च अर्ािेऽसप कावे्य उच्च-ििस्य शैली ंधाियसत, नैर्धस्य अलङ्कृतः  श्लोकः  च युग-युगेभ्यः   कृते दुलषर्ः  बौस्मद्धक 

िफलं र्सिष्यसत । 
 

मुख्यशब्दः  तालपत्र मातृका, सिशे्वश्वि, पदव्याख्याथषपसञ्चकायां,नैर्धीय चरितः , श्रीहर्ष, महाकाव्य, नलः  दमयन्ती । 
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सिर्ये “सदगु्गणतुषशशलाञ्छनयुके्त शालिाहनशके जयकृष्णः ” । श्रािणीयसितपिदशम्ां सनसमषसत सपतुरिमां सिसललेख |इसत 

कथनादसप सिशे्वश्विस्य सह 1638 समतशककालादथाषत् 1773 समतिैक्रमाब्ातू्पिषमेिास्मितं्व सिध्यसत । तथ्यमेिेदं 

किीन्द्रकणाषर्िणस्य पाद िूच्यामसप तथैि सनसदशसत यसद्वशे्वश्विपस्मण्डतः  सििाब्ीयाष्टादशशतक प्रथमपादे 

लक्ष्मीधिपस्मण्डताज्जन्म लेरे् । अनेन स्वायुर्ो दशमिर्षप्ररृ्सत ग्रन् सनमाषणमािबं्ध चत्वारिंशद्वर्षदेशीयश्च पिलोकं जगामेसत । 

अनेनाने्यनाऽसप प्रमाणेनैतदेि सिध्यसत यदिौ कसिः  1720-1660 समतिैक्रमाब्ानसर्तः  स्मस्थसतमासनसत । युसधसिि 

मीमांिकस्त्वस्य स्मस्थसतकालं 1600-1650 समत िैक्रमाब्ान्तिालगतं मन्यते । 

 

ञ्चिषयिसु्ः   

अस्मिन् पदव्याख्याथषपसञ्चका टीकाग्रने्ः  Palmyra leave Foll. 130.111/2 into ½ Fairly recent, slightly 

worm-eaten but in good condition good medium writing in Malayalam. Line 5-7 in page mostly linked 
complete for the portion the Padavyakyarthapanchika of Acharya Visvesvara on the Naisadhiya of 
Harsa for canto I- V. 
 
Begins:  

हरि श्री गणपतये नमः  । असिघ्नमिु । 

नमस्यासम सनशानाथ कलाकसलत शेखिम् । 

जटाििी िमुिासि प्रिुनसमि शंकिम् ।। 

ना नाशु्रसत सगिोदुगषिन िीधीसिहारिणम् । 

दुदाषस्मन्तदस्मन्तदमनं हरिखेिरिणं नुमः  ।। 

तिै नमसत्रलोकै किन्तदीपाय शंर्िे  । 

अनन्यापेिमिकं सनतं्य जयसत यन्महः  ।। 

श्री हर्षस्य किेः  कावं्य िणैसश्चतं्र िास्मितैः  ।। 

व्याख्यातुसलकथािासर्व्यषक्तमुन्मीलसयष्यतेः  ।। 

महाकाव्यमािर्माणः  कसििाशीिासदष्प न्यतमेन र्सितव्यसमसत कथानायकं ििु सनर्धधषशसत । यदाहुः  अशीनषमस्मिया ििु 

सनद्धषशो िासप तन् मुखसमसत । सनपीयेत्यासद । 

 
Canto I Ends(fol.31b):  

श्रीहर्षस्य मनीर्मण्डल शुनािीिस्य िािस्वत 

    स्रोतः  पूिर्िैः  पिश्शतमुखै दीव्यस्मिि व्याहतम् । 

कसे्यसत न सिियोऽत्र जगसत पे्रिाितोऽयं पुन 

    र्षगं यासत जलाशयाङ्क सनपये कस्याः  िुतं दूर्णम् ।। 

  इत्यायष सिशे्वश्वििूनु सििसचतयां नैर्धीय चरित दीसपकायां प्रथमः  िगषः  ।। 

 
Canto II end(fol.54): 

दुमेधिंस्थूलदशाः  कसिनांये सििकले्परु् ितािचिु । 

िचिु हर्षस्य किेः  कधने्त पचेसलमेरु् सृ्पहयालिः  सु्यः ।। 

इत्याचायष नैर्धटीकायां सद्वतीयः िगषः  । 

Canto II ends (fol.84b): 

अश्रान्तः  प्रििं सितिसत िुधािौभ्रत्रर्ाजां सगिां 

हर्ष हर्षकिौ िमििुमनिः  िुत्रामातामास्मस्थते । 

प्रापै्तः  ििषपथीनताध्वसनर्िादामोदयस्मिमेन 

स्थानािूत्र....सिलसितैनाषमण्डली ।। इसत नैर्धटीकायां तृतीयः  िगषः । 

 
Canto IV ends (fol.108a): 

 िुिानाः िौिभ्यसश्रयमिुलर्ाः  सकं िुमनिः  

िणाहसद्वत्राणामुपरिपिीठस्मस्थसत रृ्तः  । 
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सशििोऽप्यामोदं सदसशसदसश सिशेरे्णसिसकिनत् 

किेिस्यासपस्पादासद ि घनिाििुकृसतनः  ।।  

इसत नैर्धटीकायां चतुथषः  िगषः  ।। 

Canto V ends (fol.129af): 

आिां खण्डनकाि िूस्मक्तिरितां बक्राध्वनामप्यहो 

न क्वसप स्खलनं नोमागषगािृतयः  । 

सकञै्चतस्यसनमज्जनं िुमनिां चेतोसर्िािेदुर्ां 

अतै्रि सिसदिस्य सिध्यसतफलं िद्यः  िुधािेिनम् ।। 

इसत नैर्धचरित टीकायाम्।। पञ्चमः  िगषः  ।। 

अन्यमातृकाञ्चििरणी –  

अनन्तिम् fol. ४२, असग्रमे पृिे लेखने कसतपयासन िुधािासण लियन्त्याः  लघुताडपत्रस्य स्मिप् अस्मि । एतत् पश्चात् 

हिेन प्रसिषं्ट स्यात् । फोल् । ५७ख, ७६६ तथा १२९६ (एकपङ्स्मकं्त सिहाय) रिक्तासन िस्मन्त । Fol. १२७ सद्वतीयकरूपेण 

उपलभ्यते । 

पञ्च MSS िस्मन्त। (आि. िं. 2729, 2900, 3161, 4383 एिं डी. 11603) प्राच्य Mss. पुिकालय, शािकीय 

प्राच्य MSS. मिाि, । द्वौ MSS in the Sarasvati Mahal Library, Tanjore, described in the Catalogue under 

the numbers 3692 and 3693, contain the commentary for canto XIX.एर्ा मातृका अपूणाष ः  अस्मि, अपिस्यां 

केिलं कसतचन शब्ाः  एि समलस्मन्त । 

मिीनाथः  नैर्धर्ाषे्य (I. ५ तथा ११८) नू्यनासतनू्यनं सद्विािं उपाध्यायसिशे्वश्विर्ट्टािकं सनसदषशसत; यसद च अयं 

सिशे्वश्विः  अिाकं र्ाष्यकािः  िमानः  स्यात् तसहष अिाकं नैयिाधायाः  पूिषमिीनाथर्ाष्यम् अत्र अस्मि। यसद एिं स्यात् तसहष 

अिाकं सिशे्वश्विस्य कसिन्द्रकणषर्िणासदग्रन्ानां लेखकेन िह परिचयः  दोर्ः  र्सिष्यसत, यथा काव्यमाले (अष्टमः  खण्डः , 

१८९१, पृिः  ५२न.) कृतः , यतः  उत्तिकािस्य अस्मि इसत उक्तम् lived in the first half of the eighteenth century 

A.D. असधकसिििणाथुं पश्यनु्त एच्.जी.निहिी, आद्य पुिकालय बुलेसटन, सदिम्बि १९४५, पृिं १५९ मधे्य अस्मि । अस्मिन् 

र्ाष्यग्रन्ः  अनेकमातृका पुिकागािे उपलव्धं कसत अपूणाष ः  िस्मन्त अने्यरु् केिलं कसतचन शब्ाः  एि प्राप्यने्त । पिनु्त कसत 

मातृका एि िम्क् स्पष्ट उिेखमस्मि । अस्मिने नैर्धटीका मधे्य छन्द व्याकिणं िमािः  उपिगषः  अलङ्कािासद 

उितप्रयोगमस्मि । 

 

उपसांहारः   

अत्र र्ािसिग्रहः  पे्रम-कतषव्य-िङ्घर्षः  िंसृ्कत-कावे्य दुलषर्ः , पिनु्त आधुसनकपाठकस्य कल्पना-आकर्षण-िसहतः  

नास्मि । श्रीहर्षस्य नल-कथा-उपचािे एतत् िम्भितः  ििाषसधक-िािषसत्रकं ततं्त्व र्िसत, र्ाि-िोगस्य च तनािपूणष-िण-

िञ्चालने कसि-शस्मक्तः  प्रमाणं प्रददासत । नैर्धाचरितस्य अने्यर्ां काव्यानां इि एसपग्रामाणां नीसतप्रसतसबम्बानां च पूणषर्ागः  

अस्मि, येरु् िम्भितः  व्यस्मक्तमन्तः किणं ित्-अित्-मापदण्डते्वन मसहमामण्डयन्तः  एि िस्मन्त, यथा- िस्मिः  िह तेर्ां 

पे्रिणाशुस्मद्धः  र्िसत िासिणे्यि स्वमन्तः किणम् िस्मिः  दूितिं लज्जने्त पिेर्ाम् इसत । तथा च पिोपकाि-दान-पुरुर्-गुण-

ईष्याष-इत्यासदरु् सिर्येरु् अत्यनं्त उिेखनीयाः  अिलोकनासन िस्मन्त।येन जीिनस्य आचिणस्य च िमस्याभ्यः  कसिः  जीसितः  

आिीत् इसत दशषयसत िंसृ्कतकसिनां बलं प्रकृसतिणषनं अिाकं कावे्य प्रमुखं नास्मि पिनु्त िूयोदयस्य उदयमानस्य चन्द्रस्य 

च सििृतासन सचत्रासण िस्मन्त। कावं्य िजीििंिादेरु् प्रचुिं र्िसत, बुस्मद्धः  प्रसतकािः  च िजीिः  इसत । 
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